
PODSUMOWANIE PRACY ZWIĄZKU W ROKU 2013 

 

Posiedzenie Zarządu połączone ze spotkaniem 

opłatkowym 

Opole, 19 grudnia 2013r.  

Dodano: 27.12.2013 

  

 

 

W dniu 19 grudnia 2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu 

połączone ze spotkaniem opłatkowym z przedstawicielami 

instytucji i organizacji ze środowiska rolniczego 

województwa opolskiego oraz śląskiego.  

Spotkanie rozpoczęło się od zebrania Zarządu, gdzie 

omówione zostały sprawy bieżace Zwiazku, 

podsumowano rok 2013r, ustalono szczegóły zebrania 

członków Zwiazku połaczonego z balem w 2014r. w 

Zakopanem, wykreślono członków Zwiazku zalegajacych 

ze składkami członkowskimi. Prezes Zarządu Mariusz 

Olejnik przekazał informacje z Federacji o aktualnych 

problemach zwiazanych z funkcjonowaniem dzierżawców 

rolnych oraz przedstawił symulację wyniku finansowego 

Związku.  



 

Po zebraniu Zarządu przybyli zaproszeni goście. Każdy z 

uczestników zabrał głos, podsumował kończący się rok 

oraz złożył życzenia na nadchodzący, po czym zebrani 

połamali się opłatkiem składając sobie życzenia.  

 

Gośćmi byli: 

- Herbert Czaja - Prezes Izby Rolniczej w Opolu 

- Adam Krupa - Z-ca Dyrektora Agencji Nieruchomości 

Rolnych OT Opole 

- Henryk Zamojski - Dyrektor Opolskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 

- Henryk Tchórzewski - Prezes Opolskiego Związku 

Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych  

- Franciszek Miśków - v-ce Prezes Opolskiego Związku 

Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych 

- Wiesław Kryniewski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, UMWO 

- Katarzyna Kuraś- Kierownik Referatu Rolnictwa i 

Łowiectwa, UMWO 

 

Z ramienia Związku uczestniczyli:  

- Mariusz Olejnik - Prezes Zarządu 

- Zdzisław Kownacki - v-ce Prezes Zarządu 

- Andrzej Widawski - członek Zarządu 

- Aleksander Materla - członek Zarządu 

- Henryk Bialik - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

- Stanisław Grocholski - V-ce Prezes Zarządu Federacji, 

Członek OZP-DiWR. 

 

Do pobrania: podsumowanie roku 2013 

 

  

 

 

   

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

Dodano: 20.12.2013 

http://www.opolskizpr.pl/Podsumowanie%20roku%202013.pdf
http://www.opolskizpr.pl/Podsumowanie%20roku%202013.pdf
http://www.opolskizpr.pl/Podsumowanie%20roku%202013.pdf


  

 

Świąt wypełnionych radością i miłością,niosących spokój i odpoczynek.  
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pewłnego optymizmu, 
wiary, szczęścia i powodzenia 
 
życzy Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w 
Opolu 

  

 

 

   

Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej w Opolu 

Opole, 13 grudnia 2013r. 

Dodano: 16.12.2013 

  

 



 

W dniu 13 grudnia 2013r. odbyło się Walne Zgromadzenie 

Izby Rolniczej w Opolu. Na spotkaniu uchwalono budżet 

na 2014r. oraz podsumowano działaność Zarządu w 

2013r.Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej w Opolu 

wysłuchało również sprawozdań z prac komisji 

budżetowej i rewizyjnej. Jednym z ważnych zadań w 

przyszłym roku, będzie rozpoczęcie budowy nowej 

siedziby Izby Rolniczej.  

 

W części oficjalnej spotkania uczestniczył m.in. 

Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski, Członek 

Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka, 

Prezes Ludowego Klubu Jeździeckiego Andrzej Sałacki, 

dyrektorzy opolskich oddziałów agencji rządowych, 

związków rolniczych oraz instytucji doradczych. Z 

ramienia Związku Pracodawców-Dzierżawców i 

Właścicieli Rolnych wizął udział Prezes Zarządu Mariusz 

Olejnik.  

 
Źródło zdjęć 

  

 

 

   

Konferencja podsumowująca realizację Programu  

"Konsolidacja gospodarcza.." 

Prószków, 12.12.2013r.  

Dodano: 13.12.2013 

  W dniu 12.12.2013r.(tj. czwartek) w Prószkowie k. Opola 

odbyła się konferencja podsumowująca realizację 

http://www.izbarolnicza.opole.pl/izba/public/article/fetcharticle/chapter/12/position/10/?menuu=3


programu "Konsolidacja gospodarcza towarowych 

producentów rolnych woj. opolskiego" w latach 2010-2013. 

Spotkanie zostało zorganizowana przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego, a 

współorganizatorem spotkania był m.in. Związek 

Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w 

Opolu.  

 

W pierwszej części spotkania głos zabrali: Antoni Konopka 

- Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Mariusz 

Olejnik - Prezes Związku Pracodawców - Dzierżawców i 

Właścicieli Rolnych w Opolu, Henryk Tchórzewski - Prezes 

Opolskiego Związku Rolniczych Spółdzielni 

Produkcyjnych w Opolu jak również Zofia Krzyżanowska 

- Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. Pani Krzyżanowska aktualny stan prac nad 

ostatecznym kształtem Wspólnej Polityki Rolnej na lata 

2014 - 2020 oraz najważniejsze zmiany. 

 

W drugiej części konferencji Iwona Korczak - Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowała stan 

zorganizowania się producentów rolnych w kraju oraz 

działania wspierające i zachęcające producentów rolnych 

do zrzeszania się w grupy producentów rolnych 

przewidywane w nowej perspektywie finansowej w 

ramach PROW 2014 - 2020.  

 

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja na temat 

Konsolidacji gospodarczej ("Konsolidacja gospodarcza - 

daleka przyszłość, czy najbliższa konieczność?") z 

udziałem Zbigniewa Kaszuby - Prezesa Zarządu 

Zrzeszenia Producentów Zbóż i Rzepaku ROLA w 

Człuchowie, Roberta Czajki - Prezesa KROT-PLON Sp. z 

o.o. w Krotoszynie oraz Wiesława Grynia - Prezesa 

Zarządu Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego.  

 

Zaproszeni goście przedstawili zebranym doświadczenia i 

osiągnięcia swoich grup. Ponadto zapowiedziano kolejne 

spotkania w celu wypracowania dalszej współpracy. 

  

 

 

   

Walne Zgromadzenie członków ELO 

Grecja-Ateny, 25-27.11.2013r.  



Dodano: 04.12.2013 

  

 

 

W dniach 25-27 listopada 2013r. w Atenach odbyło się 

Walne Zgromadzenie członków ELO (Europejska 

Organizacja Właścicieli Ziemskich - której członkiem jest 

Federacja). W ramach Zgromadzenia zorganizowano m.in. 

spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Ministerstwa 

Środowiska, Warsztaty "Radzenie sobie w 

wyspecjalizowanym rolnictwie(wino. tytoń, oliwa z oliwek 

i leśnictwo)".  

 

Wśród przedstawicieli polskich organizacji rolniczych 

uczestniczył - Mariusz Olejnik, Wiceprzewodniczący Rady 

Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i 

Właścicieli Rolnych. 

  

 

 



   

Posiedzenie Zarządu Federacji 

13 listopada 2013r. 

Dodano: 15.11.2013 

  

 

W dniu 13 listopada 2013r., w gmachu Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Zarządu 

Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i 

Właścicieli Rolnych z udziałem Prezesów Związków 

Regionalnych.  

 

W posiedzeniu brał udział Mariusz Olejnik.  

  

 

 

   

Nie będzie wsparcia funduszy wzajemnych 

Dodano: 06.11.2013 

  Copa-Cogeca rozmawiała o przyszłości ubezpieczeń w 

rolnictwie. W sekretariacie tej europejskiej organizacji 

zrzeszającej związki, stowarzyszenia i izby rolnicze z 

udziałem ekspertów KRIR odbyło się posiedzenie grupy 

roboczej "Ubezpieczenia i kwestie społeczne w rolnictwie". 

 

Podczas październikowego posiedzenia zostały omówione 

takiej tematy jak: nowy zestaw instrumentów zarządzania 

ryzykiem w ramach WPR po roku 2013; dokument 

zawierający wytyczne Komisji na temat wdrażania 

instrumentów zarządzania ryzykiem w ramach reformy 

WPR po roku 2013; najnowsze informacje na temat 

instrumentów zarządzania ryzykiem w Polsce. Omawiano 

także konsultacje otwarte w sprawie projektu 

rozporządzenia (UE) uznającego niektóre kategorie 

pomocy w sektorze rolnictwa i leśnictwa oraz na obszarach 

wiejskich za zgodne ze wspólnym rynkiem. Dyskutowano 

również o opracowywaniu europejskiej polityki w zakresie 

kryzysowego zarządzania ryzykiem. 

 



Poruszono również temat wdrażania instrumentów 

zarządzania ryzykiem w ramach reformy WPR po roku 

2013. W ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich, 

instrumenty zarządzania ryzykiem wchodzą w skład 

większej listy środków obejmujących w swoim zakresie: 

innowacje, rolnictwo oparte na wiedzy, restrukturyzacja 

gospodarstw rolnych/inwestycje/modernizacja, młodzi 

rolnicy, drobni producenci rolni, zestaw narzędzi 

zarządzania ryzykiem, grupy/organizacje producenckie, 

płatności rolno-środowiskowe, płatności na rzecz klimatu, 

rolnictwo ekologiczne, leśnictwo, obszary górskie, obszary 

z ograniczeniami naturalnymi i innymi określonymi 

ograniczeniami, współpraca, działalność pozarolnicza, 

usługi podstawowe i odnowa wsi, program LEADER 

większy nacisk na pogłębienie świadomości oraz inne 

działania przygotowawcze w zakresie strategii. 

 

Jeśli chodzi o wykorzystanie instrumentów zarządzania 

ryzykiem, zaproponowano aby objęły one fundusze 

ubezpieczeniowe i wspólnego inwestowania, w 

odniesieniu do upraw i zjawisk pogodowych, chorób 

zwierząt (co umożliwiałoby wypłacenie maksymalnie 70% 

start z funduszu wspólnego inwestowania w przypadku 

spadku dochodu o powyżej 30%).  

 
Artykuł pochodzi ze strony Izby Rolniczej w Opolu 

  

 

 

   

Wyjazd studyjny na Wielkopolskę 

16-17.10.2013r. 

Dodano: 18.10.2013 

  W dniach 16-17 października 2013r. odbył się wyjazd 

studyjny na Wielkopolskę w ramach Programu 

"Konsolidacji gospodarczej towarowych producentów 

rolnych województwa opolskiego." 

Wyjazd miał na celu zapoznanie się z doświadczeniami 

wielkopolskich grup producentów rolnych w ich 

wspólnym działaniu - w zaopatrzeniu, skupie produkcji 

rolnej oraz przetwórstwie. 

 
Zdjęcia z wyjazdu dostępne w Galerii 

  

http://www.izbarolnicza.opole.pl/izba/public/article/open/id/448
http://dzierzawcy.opole.pl/wlk2013.html


 

   

Spotkanie Zarządu Związku 

11.10.2013r. 

Dodano: 17.10.2013 

  W dniu 11 października 2013r. odbyło się spotkanie 

Zarządu Związku. 

 

W programie: 

1. Sprawy bieżące Związku. 

2. Wyłączenie z grona Członków Związku "LAS" Jarosław 

Lasecki. 

3. Podsumowanie wyjazdu szkoleniowego do 

Sandomierza i okolic. 

4. Analiza PROW na lata 2014 - 2020 - stanowisko Związku. 

5. Informacje o doświadczeniach związanych z uprawą soi 

- wnioski. 

6. Rozpatrzenie możliwości utworzenia konsorcjum. 

7. Przygotowania do Balu Dzierżawcy. 

8. Wolne wnioski.  

  

 

 

   

Dożynki Prezydenckie  

Spała, 14-15.09.2013r. 

Dodano: 19.09.2013 

  

 



W dniach 14-15 września 2013 r. odbyły się Dożynki 

Prezydenckie w Spale. Z ramienia Związku Dzierżawców 

w Dożynkach uczestniczył Prezes Zarządu Mariusz 

Olejnik. Województwo opolskie reprezentowane było 

także przez Członka Zarządu Województwa Opolskiego 

Antoniego Konopkę, Radnych Sejmiku oraz 

przedstawicieli instytucji okołorolniczych.  

 
Źródło zdjęcia 

  

 

 

   

Posiedzenie Zarządu Federacji 

20 sierpnia 2013r. 

Dodano: 21.08.2013 

  

 

W dniu 20 sierpnia 2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu 

Federacji z udziałem prezesów związków regionalnych.  

 

W posiedzeniu brał udział Mariusz Olejnik.  

  

 

 

   

Aktualna sytuacja na rynku zbóż i rzepaku 

Dodano: 12.08.2013 

   

Do pobrania materiał Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi dotyczący aktualnej sytuacji na rynku zbóż i rzepaku 

Kliknij  

 

  

http://tvtomaszow.pl/program-do%C5%BCynek-prezydenckich-%E2%80%93-spa%C5%82-2013
http://www.opolskizpr.pl/Informacja%20mrirw%202013.pdf
http://www.opolskizpr.pl/Informacja%20mrirw%202013.pdf
http://www.opolskizpr.pl/Informacja%20mrirw%202013.pdf


 

 

 

   

LIST OTWARTY DO POLSKICH ZAKŁADÓW 

TŁUSZCZOWYCH  

Dodano: 25.07.2013 

  Poniżej LIST OTWARTY DO POLSKICH ZAKŁADÓW 

TŁUSZCZOWYCH przekazany przez Krajowe Zrzeszenie 

Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. 

 

Warszawa, 24 lipca 2013r. 

List otwarty 

do Polskich Zakładów Tłuszczowych 

 

 

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin 

Białkowych wyraża zaniepokojenie drastycznym 

spadkiem aktualnych cen rzepaku w kraju. Uprawa 

rzepaku staje się nieopłacalna, w związku, z czym areał 

tegorocznych zasiewów może się zmniejszyć o połowę. 

 

Jak co roku zbieramy informacje cenowe od zakładów 

tłuszczowych i większych firm skupowych. Ceny rzepaku 

obecnie wahają się od 1290 do 1463 zł/t rzepaku 

technologicznego. Porównując je z rokiem ubiegłym, gdzie 

wynosiły one w granicach od 1900 do 2160 zł/t 

obserwujemy duży spadek cen o ponad 45 %. 

 

Analizując ceny największych zakładów tłuszczowych w 

Polsce z cenami na giełdzie MATIF różnice w roku 2012 

wynosiły od 10,44 euro* do 31,58 euro* (średnio o 18,08 

euro*), w roku bieżącym różnica waha się od 16,93 euro* do 

56,73 euro* (średnio o 32 euro*). Tak wielka różnica między 

ceną MATIF a bieżącą ceną skupu rzepaku zdaniem 

KZPRiRB nie ma uzasadnienia. Jest groźna i będzie 

sygnałem skłaniającym rolników do znacznego 

ograniczenia powierzchni zasiewu. Biorąc pod uwagę 

aktualne ceny oleju - 3906 zł, śruty rzepakowej - 1204 zł i 

makuchy - 1227 zł (źródło:Biuletyn nr.28/2013 "Rynek 

roślin oleistych" Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.) 

ponownie podkreślamy, że produkcja rzepaku staje się 

nieopłacalna. 

 



Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości 

podwyższenia obecnych cen rzepaku, co znacznie 

przyczyni się do stabilizacji tej branży na polskim rynku. 

 

W załączeniu przesyłamy zestawienie cen skupu rzepaku 

za rok 2012 i bieżące zestawienie cen za rok 2013.  

 

Z poważaniem,  

Mariusz Olejnik 

Prezes Zarządu 

 

*Zestawienie cen skupu rzepaku w Polsce i Europie 

przygotowane przez KZPRiRB w oparciu o dane z 

zakładów tłuszczowych, firm skupowych i członków 

KZPRiRB z punktów skupu na dzień 20,23,24.07.2012 i 22-

23.07.2013 r.  

  

 

 

   

W jakich warunkach ubój z konieczności? 

Dodano: 25.07.2013 

  Rolnicy zgłaszali Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

problemy związane z ubojem z konieczności zwierząt 

gospodarskich, kopytnych. Pytania dotyczyły między 

innymi warunków w jakich ma się odbywać taki ubój oraz 

rzeźni, które przyjmowałyby tusze zwierzęce takiego 

pochodzenia. 

 

Ministerstwo odpowiada, że wymagania weterynaryjne 

obowiązujące przy przeprowadzaniu uboju z konieczności 

zwierząt gospodarskich kopytnych, w przypadku, gdy 

zwierzęta te uległy wypadkowi (złamały nogę, uszkodziły 

kręgosłup) lub zachorowały, uregulowane są szczegółowo 

w przepisach Unii Europejskiej. 

Rolnicy zgłaszali również trudności ze znalezieniem 

rzeźni, która przyjęłaby tusze pozyskane ze zwierząt 

poddanych ubojowi z konieczności. Podsekretarz Stanu w 

MRiRW Tadeusz Nalewajk odpowiada, że tej kwestii nie 

można uregulować przepisami prawa. Minister 

argumentuje, że nie można narzucić podmiotom 

gospodarczym, w tym wypadku właścicielom rzeźni, 

obowiązku przyjmowania takich tusz. 

"Być może poprawa sytuacji nastąpi, kiedy w Unii 



Europejskiej zostanie zniesione organiczenie 

wprowadzania na rynek mięsa pozyskanego z uboju z 

konieczności wyłącznie do rynku krajowego danego 

państwa członkowskiego. Obecnie na ukończeniu są prace 

legislacyjne nad projektem rozporządzenia, które dopuści 

wprowadzenie takiego mięsa na rynek unijny, a nie tylko 

państwa członkowskiego", przewiduje minister Nalewajk. 

Pewne zmiany mogą zostać wprowadzone w tym zakresie 

w połowie 2014. 

Ministerstwo odniosło się również do problemu rzeźni 

przewoźnych. Projekt rozwiązań prawnych trafił do 

samorządów rolniczych w 2010, jednak odzew był 

znikomy, dlatego ministerstwo zawiesiło pracę nad 

uregulowaniem tych kwestii. Resort powołuje się również 

na modele Unii Europejskiej, gdzie funkcjonowanie rzeźni 

przewoźnych jest rzadkością. Jeśli jednak zapotrzebowanie 

będzie realne, ministerstwo rozważy wprowadzenie 

odpowiednich regulacji prawnych w ustawie O 

produktach pochodzenia zwierzęcego. 

 

Artykuł pochodzi ze strony Izby Rolniczej w Opolu 

  

 

 

   

Posiedzenie Zarządu Federacji 

18 lipca 2013r. 

Dodano: 22.07.2013 

  

 

W dniu 18 lipca 2013r. w Warszawie w gmachu MRiRW 

odbyło się posiedzenie zarządu Federacji. Uczestniczyli w 

nim: Krzysztof Jurgiel, przewodniczący sejmowej Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Leszek Korzeniowski, 

wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, Stanisław Kalemba, minister rolnictwa, Zofia 

Krzyżanowska, dyrektor generalna w MRiRW, Zbigniew 

Abramowicz, dyrektor Departamentu Gospodarowania 

Ziemią w MRiRW, Leszek Świętochowski, prezes Agencji 

Nieruchomości Rolnych, Anna Zając-Plezia, zastępca 

dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem w ANR, 

Grażyna Werczyńska, dyrektor ds. inwestycji rolniczych w 

http://www.izbarolnicza.opole.pl/izba/public/article/open/id/401


ARiMR, Franciszek Kadzik, dyrektor Departamentu 

Działań Społecznych ARiMR oraz Michał Rybarczyk, 

zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich 

w ARiMR. Rozmawiano o problemach dzierżawców 

spowodowanych wdrażaniem ustawy z 16 września 2011 

r., czyli o konieczności przekazywania 30 proc. ziemi z 

dzierżawionych gospodarstw do Zasobu WRSP, wysokich 

czynszach dzierżawnych, wywłaszczeniach, przypadkach 

niewłaściwie przeprowadzonych przetargów 

ograniczonych i braku możliwości uczestniczenia w nich 

byłych pracowników PGR.  

 

W posiedzeniu brał udział Mariusz Olejnik.  

  

 

 

   

Posiedzenie PDOiR  

Łosiów, 8 lipca 2013r. 

Dodano: 09.07.2013 

  W dniu 8 lipca br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego 

Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa 

Odmianowego i Rolniczego. Podczas spotkania omówiono 

przebieg Konferencji z okazji XV-lecia PDOiR, 

zweryfikowano plan wojewódzkiego PDOiR, zwłaszcza w 

zakresie doświadczeń agrotechnicznych zbóż ozimych i 

rzepaku ozimego, a także dobrano odmiany zbóż ozimych 

do doświadczeń. 

 

W posiedzeniu uczestniczył Mariusz Olejnik.  

  

 

 

   

Spotkanie dot. obowiązku szacowania emisji gazów 

cieplarnianych (GHG)  

Warszawa, 4 lipca 2013r. 

Dodano: 08.07.2013 



  W dniu 4 lipca br. w siedzibie Krajowej Izby Biopaliw w 

Warszawie odbyło się spotkanie mające na celu 

przygotowanie podmiotów uczestniczących w produkcji 

biopaliw do wypełniania ustawowych obowiązków 

szacowania emisji gazów cieplarnianych (GHG). Spotkanie 

poprowadził prof. Antoni Faber, pracownik naukowy 

Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w 

Puławach oraz firmy doradczej Bio-Energia, udzielającej 

wsparcia w wypełnianiu wymogów. W spotkaniu udział 

wzięli wytwórcy biokomponentów, dostawcy surowca, 

certyfikatorzy i naukowcy. 

 

W trakcie spotkania omówiono zarówno działania 

konieczne do podjęcia w trybie pilnym w związku z 

wymogiem ograniczenia emisji o co najmniej 35% od 1 

kwietnia 2013 r., ale także aktywności warte rozważenia w 

związku z koniecznością ograniczenia emisji o co najmniej 

50% od 01 stycznia 2017 r. Wymogi te dotyczą dostawców 

surowca, ale przede wszystkim producentów biopaliw i 

biokomponentów, czy innych podmiotów 

wprowadzających te produkty na rynek.  

 

W spotkaniu uczestniczył Mariusz Olejnik.  

 

Cały artykuł - strona Krajowej Izby Biopaliw 

  

 

 

   

Spotkanie Zespołu oraz Grupy Konsultacyjnej ds upraw 

polowych  

Warszawa, 2 lipca 2013r. 

Dodano: 08.07.2013 

  W dniu 2 lipca br. odbyło się spotkanie Zespołu oraz Grupy 

Konsultacyjnej ds upraw polowych. Podczas spotkania 

omówiona została sytuacja na krajowym i unijnym rynku 

zbóż i roślin oleistych oraz kierunki zmian WPR w tym 

sektorze na lata 2014-2020.  

 

Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczył Mariusz 

Olejnik.  

  

http://www.kib.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=507%3Aobowizek-szacowania-emisji-gazow-cieplarnianych-ghg-w-cyklu-ycia-produkcji-biopaliw-wyzwania-i-moliwe-rozwizania&catid=35%3Aaktualnoci&Itemid=54&lang=pl


 

   

XV-lecie realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa 

Odmianowego i Rolniczego oraz rekomendacji odmian 

w Polsce 

Dodano: 08.07.2013 

  

 

 

W dniach 27-28 czerwca 2013 roku w Jarnołtówku i 

Głubczycach, na terenie województwa opolskiego, odbyła 

się Krajowa Konferencja z okazji XV-lecia realizacji 

porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i 

rolniczego (PDOiR) oraz rekomendacji odmian w Polsce. 

 

Konferencja została zorganizowana przez Centralny 

Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi 

Wielkiej, pod honorowym patronatem: Pana Stanisława 

Kalemby - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Józefa 

Sebesty - Marszałka Województwa Opolskiego oraz Pana 

Ryszarda Wilczyńskiego - Wojewody Opolskiego. 

 

Celem konferencji było podsumowanie funkcjonowania 

systemu PDOiR oraz rekomedacji odmian w minionym 

piętnastoleciu, omówienie aktualnego stanu realizacji 

PDOiR i dyskusja nad dalszym utrwalaniem i 



umacnianiem systemu, z uwzględnieniem 

przewidywanych kieruków zmian w systemach badań i 

rekomendacji odmian na poziomie wspólnotowym.  

 

W Konferencji uczestniczył Mariusz Olejnik - Prezes 

Zarządu Związku.  

 

Cały artykuł oraz więcej zdjęć - strona COBORU 

  

 

 

   

Posiedzenie Rady Federacji 

25 czerwca 2013r. 

Dodano: 08.07.2013 

  

 

W dniu 25 czerwca w gospodarstwie rolnym spółki Top-

Farms w Goli (woj. wielkopolskie) odbyło się posiedzenie 

rady Federacji. Jej członkowie przyjęli sprawozdanie 

finansowe zarządu za 2012 r., sprawozdanie komisji 

rewizyjnej za 2012 r. i udzielili zarządowi Federacji 

absolutorium za 2012 r. Następnie przyjęto preliminarz na 

2013 r. Członkowie rady Federacji spotkali się też z Anną 

Zając-Plezią, zastępcą dyrektora Zespołu Gospodarowania 

Zasobem ANR w Warszawie. Rozmawiali o sprawach, 

które dezorganizują codzienną pracę dzierżawców 

rolnych, głównie o wyłączeniach 30 proc. użytków rolnych 

z dobrze prosperujących gospodarstw rolnych.  

 

W posiedzeniu brał udział Mariusz Olejnik- 

Wiceprzewodniczący Rady Federacji.  

  

 

 

   

http://www.coboru.pl/Polska/Wydarzenia/2013/20130627.aspx


Konferencja rolnicza  

Kalsk, 21 czerwca 2013r. 

Dodano: 24.06.2013 

  W dniu 21 czerwca w Lubuskim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego w Kalsku Lubuska Izba Rolnicza wspólnie z 

Lubuskim Związkiem Rolników zorganizowała "Rolniczą 

biesiadę przy grillu", którą poprzedziła konferencja 

rolnicza z udziałem przedstawicieli instytucji 

okołorolniczych i lubuskich rolników. 

 

Z ramienia OZP-DiWR w konferencji uczestniczył Prezes 

Mariusz Olejnik.  

  

 

 

   

Konferencja - Opolagra  

Kamień Śląski, 14 czerwca 2013r. 

Dodano: 24.06.2013 

  W dniu 14 czerwca 2013r. podczas targów Opolagry w 

Kamieniu Śląskim odbyła się konferecja "Przyszłość 

towarowych gospodarstw rolnych - aspekty prawne i 

gospodarcze". Spotkanie zorganizowała redakcja 

miesięcznika "Rolnik Dzierżawca".  

 

Tematyka spotkania: 

1. "Gospodarka gruntami Skarbu Państwa w kontekście 

obecnych i przyszłych uregulowań prawnych" - Zbigniew 

Abramowicz, dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią 

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

2. "Zasady i finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w latach 

2014 - 2020" - Waldemar Guba, zastępca dyrektora 

Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy 

Międzynarodowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. 

3. "Konsolidacja gospodarcza towarowych producentów 

rolnych na przykładzie działań podejmowanych w woj. 

opolskim" - Antoni Konopka, członek Zarządu 

Województwa Opolskiego oraz Mariusz Olejnik, prezes 

Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli 

Rolnych w Opolu. 



  

 

 

   

XVII Dni Pola BASF Polska w Pągowie  

Gospodarstwo Rolno-Nasienne PAGRO, 12 czerwca 

2013r. 

Dodano: 24.06.2013 

  W dniu 12 czerwca 2013r. w Gospodarstwie Rolno-

Nasiennym PAGRO w Pągowie k. Namysłowa odbyły się 

XVII Dni Pola BASF. Podczas spotkania prezentowane były 

nowości z zakresu agrotechniki i systemów ochrony roślin. 

 

W Dniach Pola uczestniczył Prezes OZP-DiWR Mariusz 

Olejnik. 

  

 

 

   

Europejski Dzień Rzepaku EURO RAPS 2013 

Łosiów, 23 maja 2013r. 

Dodano: 27.05.2013 

  

 



Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie wspólnie z 

Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin 

Białkowych oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Opolskiego w dniu 23 maja 2013 roku zorganizował 

przedsięwzięcie pn. Europejski Dzień Rzepaku EURO RAPS 

2013.  

Głównym celem konferencji było wymiana wiedzy i 

doświadczeń pomiędzy producentami roślin oleistych i 

białkowych z kraju i zagranicy (Litwa, Czechy, Francja, Niemcy, 

Polska). 

Uczestnicy konferencji zapoznali się z informacjami nt. zmian 

dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020, 

uwarunkowań produkcji i obrotu roślin strączkowych w 

warunkach polskich oraz możliwości zarządzania ryzykiem 

cenowym płodów rolnych. 

Po konferencji odbyła się Debata Europejska, której tematem 

przewodnim były rośliny oleiste i białkowe jako ważny czynnik 

zapewnienia bioróżnorodności w świetle założeń WPR 2014-

2020. Uczestnicy debaty wspólnie wypracowali siedem 

postulatów. Po zakończeniu Debaty Europejskiej uczestnicy 

mieli możliwość zwiedzania pola doświadczalnego OODR pod 

kierunkiem specjalistów OODR na co dzień zajmujących się 

doświadczalnictwem. Oprócz doradców na polu obecni byli 

przedstawiciele firm nasiennych, chemicznych i nawozowych, 

których środki produkcji są wykorzystywane w demonstracjach. 

Na zakończenie dnia odbyła się Konferencja Prasowa 

podsumowująca całe przedsięwzięcie. Prezes Zarządu 

Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin 

Białkowych zaznaczył, że istnieje potrzeba organizacji krajowych 

i międzynarodowych spotkań przedstawicieli sektora rzepaku, 

tak by mogli oni wypracowywać wspólne argumenty i wnioski 

dotyczące rynku roślin oleistych. 

Przy tak ważnej imprezie nie mogło również zabraknąć atrakcji. 

Na zakończenie Europejskiego Dnia Rzepaku odbył się Pokaz 

Ułański zorganizowany przez 19 Pułk Ułanów Wołyńskich z 

Opolszczyzny. 

 

Wnioski z debaty: 

1. Należy wspierać rozwój produkcji roślin białkowych, które 

mają pozytywny wpływ na środowisko i mogą pomóc rozwiązać 

deficyt białkowy w UE. Wsparcie należy realizować poprzez 

finansowanie programów badawczychi realizację celów 

WPR.Potrzebna jest koordynacja programów promocji produkcji 

roślin białkowych poszczególnych krajów UE oraz opracowanie 

jednego wspólnego programu. 

2. 70% zbiorów nasion rzepaku w UE przeznaczane są na 

produkcję biopaliw. Obecny program ILUC stanowi zagrożenie 

dla produkcji biopaliw, nie powinno się wprowadzać ILUC 

zanim nie zostanie on sprawdzony naukowo. Nie powinno się 

stosować 5% ograniczeń dla Pierwszej generacji biopaliw i 

wielokrotnie zliczać odpadów i zawiesin takich jak zużyty olej 



spożywczy. 

3. Konieczny jest szybki rozwój lokalnego towarowego rynku 

terminowego w rolnictwie, jako instrumentu zarzadzania 

ryzykiem oraz maksymalizacja dochodów w rolnictwie. 

4. Zrównoważony rozwój ma wpływ na rynek 

biomasy/biopaliw w Europie ze względu na dyrektywę 

dotyczącą energii odnawialnej (RED). Rzepak i rośliny białkowe 

w płodozmianie mają pozytywny wpływ na bioróżnorodność na 

terenach uprawnych. 

5. Należy stałe wspierać certyfikację zrównoważonego rozwoju. 

"Potwierdzony" zrównoważony rozwój ma miejsce dla 

olbrzymiej ilości nasion rzepaku w Europie (np. certyfikaty RED 

w Niemczech obejmuję prawie 95% zbiorów rzepaku). 

6. Do łańcucha wartości rzepaku należy zaliczyć glicerynę, białko 

i jego pochodne wytwarzanie w krajach Unii Europejskiej. 

Należy propagować większe wykorzystanie białka roślinnego 

pochodzącego z rzepaku w hodowli zwierząt. 

7. Istnieje potrzeba organizacji krajowych i międzynarodowych 

efektywnych spotkań przedstawicieli z organizacji sektora 

rzepaku, mających na celu wypracowanie wspólnych 

argumentów oraz wniosków dotyczących rynku roślin oleistych 

i ich wykorzystania w projektach innowacyjnych i 

klimatycznych.  

 

Źródło artykułu 

 

Fotorelacja z Debaty Europejskiej 

Fotorelacja z Konferencji prasowej 

Fotorelacja ze zwiedzania pola doświadczalnego OODR Łosiów 

 

Partnerem rolniczym EURO RAPS 2013 był Związek 

Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu. 

  

 

 

   

Posiedzenie Zarządu Federacji 

22 maja 2013r. 

Dodano: 27.05.2013 

  

 

http://www.oodr.pl/informacja.php?id=2013-05-26_10:46:32&kategoria=region&dzial=aktualnosci&on=tak&podkategoria=brak.gif
http://www.oodr.pl/galeria.php?dzial=aktualnosci&on=tak&action=euroraps-2013-debata-europejska
http://www.oodr.pl/galeria.php?dzial=aktualnosci&on=tak&action=euroraps-2013-konferencja-prasowa
http://www.oodr.pl/galeria.php?dzial=aktualnosci&on=tak&action=euroraps-2013-pole-doswiadczalne-oodr


W dniu 22 maja w Warszawie odbyło się posiedzenie 

zarządu Federacji, podczas którego omówiono przebieg 

konferencji "Wielofunkcyjność rolniczego krajobrazu". 

Drugim punktem obrad były merytoryczne sprawozdania: 

Zygmunta Jodko, wiceprezesa zarządu Federacji z 

czteroletniego uczestnictwa (jako członek) w Funduszu 

Promocji Mięsa Wołowego i Tadeusza Michasia, członka 

rady Federacji, który pełnił funkcję przewodniczącego 

Funduszu Promocji Ryb. Po otrzymaniu formularzy 

zgłoszeniowych wypełnionych przez członków Federacji 

na kandydatów do: Funduszu Promocji Mleka, Funduszu 

Promocji Mięsa Wieprzowego, Mięsa Wołowego, Mięsa 

Końskiego, Mięsa Owczego, Mięsa Drobiowego, Funduszu 

Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Funduszu 

Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Ryb, 

Federacja przekaże je do MRiRW i rozpocznie się 

procedura wyboru kandydatów do funduszów. 

Z ramienia opolskiego Związku uczestniczył Pan Stanisław 

Grocholski - 

v-ce Prezes Zarządu Federacji, członek OZP-DiWR.  

  

 

 

   

Walne Zebranie Członków Związku  

Olszowa, 22 maja 2013r. 

Dodano: 24.05.2013 

  

 



 

W dniu 22 maja 2013r. w Olszowej k/Strzelec Opolskich 

odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Związku 

Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w 

Opolu. Zebranie miało charakter podsumowania 

działalności Związku w 2012 roku.  

  

 

 

   

Europejski Kongres Gospodarczy 2013  

Katowice, 13-15 maja 2013r. 

Dodano: 16.05.2013 

  W dniach 13-15 maja 2013r. w Katowicach odbył się 

Europejski Kongres Gospodarczy 2013. Składał się on z 

cyklu debat i spotkań, które obejmowały najbardziej istotne 

kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. 

W blisko stu sesjach wzięło udział kilkuset panelistów, a 

także komisarze unijnii, premierzy państw europejskich i 

przedstawiciele polskiego rządu. Było to spotkanie 

najważniejszych postaci świata polityki, biznesu, nauki i 

ekonomii.  

 

W dniu 14 maja 2013 odbył się panel: Rozwój wsi czy 

wspieranie rolnictwa? Uczestniczyli w nim: Jan Krzysztof 

Ardanowski- Poseł na Sejm RP, Mirosław Drygas - Instytur 

Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, 

Waldemar Guba - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Radosław Iwański - Redaktor Naczelny, Farmer, Mirosław 

Leszczyński - Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu, John 

Deere Polska, Zenon Pokojski - Członek Zarządu, Grupa 

Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA, Marek Zagórski - 

Prezes, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 

 



W Kongresie uczestniczyli: Mariusz Olejnik oraz Piotr 

Nowicki.  

  

 

 

   

Konferencja pt. "Wielofunkcyjność rolniczego 

krajobrazu"  

Warszawa, 13 maja 2013r. 

Dodano: 16.05.2013 

  W dniu 13 maja 2013r. w Warszawie z inicjatywy 

Europejskiej Organizacji Właścicieli Ziemskich ELO oraz 

firmy SYNGENTA przy współudziale Federacji Związków 

Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych odbyła 

się Konferencja pt. "Wielofunkcyjność rolniczego 

krajobrazu".  

Celem Konferencji było stworzenie możliwości dialogu 

między politykami, naukowcami, rolnikami, organizacjami 

pozarządowymi i przemysłem na temat praktycznych 

aspektów wdrażania celów WPR w obszarze zazielenienia. 

Z ramiania opolskiego Związku w Konferencji uczestniczył 

Mariusz Olejnik.  

  

 

 

   

Spotkanie czterech związków dzierżawców  

Głucholazy, 7 maja 2013r. 

Dodano: 15.05.2013 

  W dniu 7 maja 2013r. w Głuchołazach z inicjatywy 

Mariusza Olejnika - Prezesa Zarządu Związku 

Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w 

Opolu oraz Mirosława Kaszkura - Prezesa Zarządu 

Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli 

Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu odbyło się 

spotkanie przedstawicieli czterech związków dzierżawców 

z województw: opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i 



śląskiego. 

Spotkanie rozpoczęło się od przekazania informacji przez 

przedstawicieli w/w Związków o aktualnych sprawach i 

problemach nurtujących członków. Następnie rozpoczęła 

się dyskusja nad przyszłością funkcjonowania związków 

dzierżawców, jak i Federacji w świetle nowych wyzwań, 

dotyczących chociażby nowych zasad wypłat WPR na lata 

2014-2020. W wyniku dyskusji padały stwierdzenia, 

wnioski, sugestie o konieczności stworzenia nowej formuły 

funkcjonowania Federacji oraz członków Federacji, 

poszerzeniu związków o większych rolników, bliskiej 

współpracy z krajowymi organizacjami tych branż, których 

produkcją zajmują się dzierżawcy oraz o poprawie polityki 

informacyjnej. 

  

 

 

   

Walne Zebranie Członków Związku 

Olszowa, 22 maja 2013r. 

Dodano: 13.05.2013 

  W dniu 22 maja 2013r. w siedzibie firmy AGROCENTRUM 

Sp. z o.o. w Olszowej k/Strzelec Opolskich odbędzie się 

Walne Zebranie Członków Związku.  

 

Członków Związku serdecznie zapraszamy.  

  

 

 

   

Spotkanie dot. możliwości uprawy soi  

Opole, 8 maja 2013r. 

Dodano: 10.05.2013 

  W dniu 8 maja 2013r. odbyło się spotkanie organizacji 

rolniczych województwa opolskiego z Członkiem Zarządu 

woj. opolskiego Panem Antonim Konopką na temat 

możliwości uprawy soi na terenie woj. opolskiego w 



świetle uzyskanych wyników doświadczeń w uprawie soi 

prowadzonych w ramach Porejestrowego 

Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. 

 

W spotkaniu uczestniczyli: 

1) Antoni Konopka 

2) Mariusz Olejnik - Związek Pracodawców-Dzierżawców 

i Właścicieli Rolnych w Opolu 

3) Henryk Tchórzewski - Opolski Związek Rewizyjny 

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych 

4) Franciszek Miśków - Opolski Związek Rewizyjny 

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych 

5) Katarzyna Kuraś - Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego 

6) Wiesław Kryniewski - Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego 

7) Andrzej Sieradzki - Wojewódzki Związek Producentów 

Drobiu 

8) Agnieszka Grel - Wojewódzki Związek Producentów 

Drobiu 

9) Grzegorz Kędzior - spółdzielca, producent drobiu 

 

Podczas dyskusji wszyscy uczestnicy spotkania podkreślili 

zalety soi i konieczność kontynuowania doświadczeń z soją 

w naszym regionie, jednakże zwracali również uwagę na 

brak opłacalności produkcji soi i brak rynku zbytu. Mariusz 

Olejnik przekazał informację, że rząd realizuje program 

"Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich 

produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach". 

Podkreślił również, że Krajowe Zrzeszenie Producentów 

Rzepaku i Roślin Białkowych w ubiegłym roku 

wnioskowało o włączenie do dopłat produkcji roślin 

strączkowych w tym soi, co zostało zaakceptowane przez 

Ministerstwo Rolnictwa. 

Podczas dyskusji przewijały się następujące wnioski: 

1) Istnieje możliwość realizacji w ramach PROW 

regionalnej polityki rolnej - doświadczenie polowe z 

produkcji soi są dobrym tego początkiem, 

2) Należy zorganizować spotkania z uczestnikami całego 

łańcucha żywnościowego soi, tj. spółdzielniami, które mają 

doświadczenia  

z jej produkcją, producentami drobiu, trzody - odbiorcami 

pasz, zakładami tłuszczowymi (np. Bielmar, 

Agrocentrum), 

3) Występuje konieczność corocznej kalkulacji kosztów 

produkcji soi przez ośrodki doradztwa rolniczego. 

Na tym spotkanie zakończono. 

  

 



 

   

Europejski Dzień Rzepaku 2013  

Łosiów, 23 maja 2013r. 

Dodano: 10.05.2013 

  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na 

Europejski Dzień Rzepaku, 

który odbędzie się w dniu 23 maja 2013 r. w Łosiowie  

 

 

Program: 

 

09.30 - 10.00 

Rejestracja uczestników 

 

10.00 - 10.15 

Uroczyste otwarcie i przywitanie gości 

 

10.15 -12.15 

Konferencja  

"Zmiany dotyczące WPR 2014 - 2020"- dr inż. Zofia 

Krzyżanowska - Radca Generalny Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, 

"Uwarunkowania produkcji i obrotu nasion roślin 

strączkowych w Polsce"- dr hab. Michał Jerzak , prof. 

nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

"Rynki terminowe jako narzędzie zarządzania ryzykiem 

cenowym płodów rolnych"- Renaud de Kerpoisson - Prezes 

ODA Polska Sp. z o.o. 

 

12.15 -13.45 

Debata Europejska "Rośliny oleiste i białkowe jako ważny 

czynnik zapewnienia bioróżnorodności w świetle założeń 

WPR 2014 - 2020" 

Uczestnicy debaty - przedstawiciele europejskich 

organizacji rolniczych m.in.: EOA,KZPRiRB - Polska, FOP - 

Francja, UFOP - Niemcy, SPZO - Czechy 

Moderator: Karol Bujoczek - Redaktor Naczelny Top Agrar 

Polska 

 

13.45 

Prezentacja pól doświadczalnych OODR 

Oprowadzający uczestników imprezy: specjaliści OODR 

ds. doświadczalnictwa 

 

15.00 

Poczęstunek 



 

15.30 

Pokaz ułański 

 

17.00 

Spotkanie delegacji zagranicznych z Zarządem 

Województwa Opolskiego i Wojewodą Opolskim. 

Podsumowanie konferencji i przedstawienie wniosków z 

debaty 

 

17.30 

Konferencja prasowa 

 

Organizatorzy: 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,  

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin 

Białkowych, 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

 

Partnerem rolniczym jest Związek Pracodawców-

Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu.  

  

 

 

   

Posiedzenie Zarządu Federacji 

24 kwietnia 2013r. 

Dodano: 08.05.2013 

  

 

W dniu 24 kwietnia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi odbyło się spotkanie Leszka Korzeniowskiego, 

przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Kazimierza Plocke, sekretarza stanu w MRiRW, 

Leszka Świętochowskiego, prezesa ANR, Zbigniewa 

Abramowicza, dyrektora Departamentu Gospodarki 

Ziemią w MRiRW, Aleksandry Szelągowskiej, dyrektor 

Departamentu Finansów w MRiRW i Grażyny Madej, 

zastępcy dyrektora Departamentu Finansów w MRiRW 

oraz Wiktora Szmulewicza, prezesa Krajowej Rady Izb 

Rolniczych z zarządem Federacji na temat problemów 

dzierżawców rolnych. Tematami były: podatki w 



rolnictwie, przedłużanie umów dzierżawy, rosnące 

czynsze dzierżawne, przetargi na sprzedaż gruntów 

pozyskanych od dzierżawców oraz nowelizacja ustawy o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa i projekt ustawy o dzierżawie rolnej. 

Z ramienia opolskiego Związku uczestniczył Pan Mariusz 

Olejnik  

  

 

 

   

Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

Warszawa, 17 kwietnia 2013r. 

Dodano: 19.04.2013 

  W dniu 17 kwietnia 2013r. odbyło się kolejne posiedzenie 

Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Tematy: 

1. Postanowienia kompromisowe Rady Europejskiej w 

sprawie Wieloletnich Ram Finansowych oraz Rady UE ds. 

Rolnictwa i Rybołówstwa z dnia 18-19 marca 2013r. w 

zakresie WPR. 

2.Europejski Fundusz Morski i Rybacki 2014-2020. 

3.Wstępne załozenia PROW na lata 2014-2020. 

4.Obszary wiejskie w polityce spójności- załozenia na okres 

2014-2020. 

 

Z ramienia Federacji w posiedzeniu uczestniczył Mariusz 

Olejnik -  

v-ce Przewodniczący Rady Federacji.  

  

 

 

   

ZEBRANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU  

Opole, 12 kwietnia 2013r. 

Dodano: 15.04.2013 



  W dniu 12 kwietnia 2013r. w Biurze Związku w Opolu 

odbyło się zebranie ZARZĄDU ZWIĄZKU. 

Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu Mariusz Olejnik od 

omówienia spraw bieżących oraz przedstawił wynik 

finansowy Związku za 2012r. Zarząd przyjął sprawozdanie 

z działalności finansowej w 2012r. Następnie omówiono 

rozliczenie kosztów organizacji spotkania Członków 

Związku połączonego z balem, które odbyło się w dniach 

7-8.02.2013r. w Prószkowie. Zarząd dyskutował również o 

corocznym, wrześniowym wyjeździe Członków Związku, 

który w tym roku planowany jest do Sandomierza i 

Kazimierza Dolnego. Informację o aktualnych problemach 

związanych z funkcjonowaniem dzierżawców rolnych 

przedstawił Stanisław Grocholski- Wiceprezes Zarządu 

Federacji. Ustalono, że Walne Zebranie Członków Związku 

odbędzie się w dniu 22 maja br. w Księżym Lesie k/Strzelec 

Opolskich.  

  

 

 

   

KONTROLA KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU  

Opole, 12 kwietnia 2013r. 

Dodano: 15.04.2013 

  W dniu 12 kwietnia 2013r. w Biurze Związku w Opolu 

odbyło się spotkanie KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU. 

Komisja dokonała kontroli przestrzegania zasad 

prawidłowej gospodarki funduszami i majątkiem 

Zwięzku, przejrzała dokumentację związkową z 2012r. 

oraz przygotowała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 

2012r., które zostanie odczytane i przyjęte przez Walne 

Zebranie Członków Związku w maju br. 

Członkowie Komisji nie stwierdzili zaniedbań i 

nieprawidłowości w gospodarowaniu finansami Związku. 

  

 

 

   

Informacja z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu 



Dodano: 03.04.2013 

  

 

Skorzystaj z bezpłatnego szkolenia i zdobądź Dyplom PIP! 

 

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach z udziałem 

inspektorów pracy OIP w Opolu, w ramach programu 

promocyjnego "Przestrzeganie prawa pracy w małych 

zakładach - Dyplom PIP". Propozycja skierowana jest do 

pracodawców zatrudniających do 20 pracowników. 

Pracodawcy uczestniczący w szkoleniach otrzymają 

materiały (broszury), przygotowane przez specjalistów PIP, 

m.in. "Listę kontrolną z komentarzem", za pomocą których 

będą mogli samodzielnie identyfikować występujące w 

zakładzie nieprawidłowości, oceniać skalę zagrożeń oraz 

określać sposoby ich likwidacji. 

Jednodniowe szkolenia dla uczestników programu odbędą 

się we wszystkich powiatach województwa opolskiego. 

Tematyka szkoleń obejmować będzie m.in.:  

� wybrane zagadnienia prawa pracy, w tym ostatnie 

nowelizacje przepisów Kodeksu pracy,  

� ocenę ryzyka zawodowego w zakładach pracy -

analizowanie i dokumentowanie warunków pracy. 

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wiedzy i 

doświadczeń inspektorów pracy dla poprawy 

bezpieczeństwa w Państwa firmie! Szczegółowe informacje 

można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu 

pod numerami telefonów: 077 47 00 916.  

 

Szkolenia PIP - informacja promocyjna dla pracodawców 

oraz harmonogram szkoleń na stronie: 

http://www.opole.oip.pl/news/560 

  

 

 

   

Wyniki kontroli inspektorów pracy w 2012 r. 

Opole, 25.03.2013r. 

Dodano: 29.03.2013 

http://www.opole.oip.pl/news/561


  

 

W obecności przedstawicieli związków zawodowych, 

organizacji pracodawców oraz instytucji samorządowych, 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu zaprezentował 

wnioski z działalności w 2012 r.  

Podczas spotkania w dniu 25 marca br. omówiono 

najistotniejsze problemy dotyczące ochrony pracy w 

województwie opolskim, w tym, m.in. wypadkowość przy 

pracy, przestrzeganie przepisów o wypłacie wynagrodzeń 

raz legalności zatrudnienia pracowników.  

 

W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Opolskiego ZP-

DiWR. 

 

Informacja pochodzi ze strony 

http://www.opole.oip.pl/news/561 

  

 

 

   

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

Dodano: 28.03.2013 

  

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  

składamy najserdeczniejsze życzenia:  

dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego 

dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca oraz samych 

http://www.opole.oip.pl/news/561


sukcesów.  

 

Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli 

Rolnych 

  

 

 

   

Posiedzenie Zarządu Federacji 

21 marca 2013r. 

Dodano: 25.03.2013 

  

 

W dniu 21 marca 2013r. w Biurze Federacji odbyło się 

posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem Prezesów 

Związków Regionalnych. Na spotkanie został zaproszony 

Franciszek Nowak, prezes Krajowego Związku 

Pracodawców Rolnych. Podsumowaniem długiej dyskusji 

na temat trudnych problemów dzierżawców związanych z 

wejściem w życie ustawy z 16 września 2011 r., było 

podjęcie decyzji o nawiązaniu współpracy między dwoma 

organizacjami. Obrona dzierżawców przed drastycznymi 

skutkami tej politycznej ustawy jest głównym celem, dla 

którego taka współpraca powinna mieć miejsce. I choć 

sposób wyrażania niezadowolenia wobec działań 

rządzących w obu organizacjach jest różny - 

"dyplomatyczny" w Federacji i "siłowy" w Krajowym 

Związku, musi być zsynchronizowany i uzupełniający. Ta 

zdwojona energia obu organizacji powinna przynieść 

pozytywne korzyści w przyszłości. 

Z ramienia opolskiego Związku uczestniczył Pan Mariusz 

Olejnik  

  

 

 

   



VI Forum na rzecz Przyszłości Rolnictwa 

Bruksela, 5marca 2013r.  

Dodano: 13.03.2013 

  

 

 

 



 

W dniu 5 marca 2013r. w Brukseli w Centrum 

Kongresowym The Square, ELO (Europejska Organizacja 

Właścicieli Ziemskich - której członkiem jest Federacja) i 

SYNGENTA zorganizowała VI Forum na rzecz Przyszłości 

Rolnictwa pt.: Produkcja Żywności i Ochrona Środowiska - 

sprostanie wymaganiom Zrównoważona intensyfikacja 

produkcji żywności. VI Forum było poświęcone 

wyzwaniom, jakie stoją przed rolnictwem, efektywnemu 

wykorzystaniu zasobów i technologii w rolnictwie oraz 

powiązaniu wspólnej polityki rolnej z działaniami pro-

środowiskowymi. 

 

W tegorocznym Forum uczestniczyło ok. 1500 słuchaczy z 

27 krajów UE, a w charakterze prelegentów udział wzięli 

m.in. Jose Manuel Barroso, Przewodniczący Komisji 

Europejskiej, Robert Zoellick, były Prezes Banku 

Światowego oraz Paolo de Castro, Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. 

Wśród przedstawicieli polskich organizacji rolniczych 

uczestniczył - Mariusz Olejnik, Wiceprzewodniczący Rady 

Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i 

Właścicieli Rolnych. 

 

Do pobrania: Program Forum  

 

  

 

 

   

Posiedzenie Zarządu Federacji 

12 lutego 2013r. 

http://www.opolskizpr.pl/FFA2013.doc
http://www.opolskizpr.pl/FFA2013.doc
http://www.opolskizpr.pl/FFA2013.doc


Dodano: 22.02.2013 

  

 

W dniu 12 lutego 2013r. w Biurze Federacji odbyło się 

posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem Prezesów 

Związków Regionalnych.  

Posiedzenie rozpoczął Prezes Zarządu Federacji Pan 

Leszek Dereziński, który przedstawił prace Zarządu, które 

zostały wykonane w styczniu 2013r. oraz poinformował o 

ważnych wydarzeniach, które odbędą się w najbliższym 

czasie w kraju. Następnym punktem posiedzenia było 

przedstawienie propozycji zmian przez członków Federacji 

dotyczących nowelizacji ustawy "O gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa" z dnia 16 

września 2011r. oraz omówienie zgłoszonych uwag 

Federacji do wydanych przez Prezesa ANR zarządzeń z 

dnia 16 stycznia 2013r. 7/13 oraz z dnia 18 stycznia br. - 9 i 

10/13. Następnie odbyła się dyskusja, w której głos 

zabierali m.in. mec. Jerzy Marczak oraz Henryk Ordanik- 

Prezes Zarządu Gospodarstwa Karolew.  

Z ramienia opolskiego Związku uczestniczył Pan Mariusz 

Olejnik  

  

 

 

   

POŻEGNANIE  

Dodano: 15.02.2013 



  

 

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci  

Pana Andrzeja Tułazy. 

 

Pan Andrzej Tułaza był m.in. Prezesem Zakładów 

Mięsnych Salus oraz kierował Spółdzielczą Grupą 

Producentów Trzody Chlewnej Jar-Pek Plus. Znany był 

też ze swojej działalności społecznej.  

 

 

Szczere wyrazy współczucia dla Rodziny. 

 

 
zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.farmer.pl/fakty/polska/w-grupie-

sila,33423.html 

  

 

 

   

Zebranie Członków Związku 

Prószków, 7 lutego 2013r. 

Dodano: 14.02.2013 



  

 

W dniu 7 lutego 2013r. odbyło się zebranie Członków Związku 

wraz z osobami towarzyszącymi. 

 

Program: 

 

Szkolenie dla Członków Związku: 

- Sprawy bieżące. Podsumowanie działalności Związku w 2012r. 

- Mariusz Olejnik, Prezes Zarządu 

- Syngenta - nowości na 2013 r. - Łukasz Bojkowski 

- Nowości w ofercie ING Bank Śląski - Artur Markowski 

- Ocena ryzyka - Elżbieta Czerwonogóra, MADA Ubezpieczenia  

 

Dla osób towarzyszących: 

- Prezentacja win połączona z degustacją  

- Informacja turystyczna o ciekawych miejscach na 

Opolszczyźnie i w Polsce 

 

- Występ artysty kabaretowego Pana Krzysztofa Piaseckiego 

- Uroczysta kolacja połączona z balem przy zespole muzycznym 

  

 

 

   

POŻEGNANIE  

Dodano: 28.01.2013 

  Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci po długotrwałej chorobie  

Pana Stanisława Wittka, Dyrektora Biura Federecji.  

 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 6 lutego 2013 r. (środa)  



na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie, 

ul. Św. Wincentego 83. 

O godz. 10.00 urna z prochami zmarłego zostanie 

wystawiona w kaplicy domu pogrzebowego Styks, 

O godz. 11.10 w kościele św. Wincentego a Paulo zw. 

"murowanym" odbędzie się ceremonia żałobna 

 

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego 

współczucia. 

 

  

 

 

   

Posiedzenie Rady Federacji 

10 stycznia 2013r. 

Dodano: 18.01.2013 

  

 

W dniu 10 stycznia 2013r. w siedzibie spółki PGR Brodno 

w Warszawie odbyło się posiedznie Rady Federacji.  

Posiedzenie rozpoczęło się od posumowania przez Pana 

Zygmunta Jodko (v-ce Prezesa Zarządu) konferencji z dnia 

14.12.2012r. "Rozwój hodowli trzody chlewnej szansą dla 

gospodarstw towarowych w Polsce". Pan Marian Kapłon 

(członek Zarządu Federacji, Krajowy Związek 

Producentów Trzody Chlewnej) przedstawił wnioski i 

propozycje działań (poniżej do przeczytania). Następnie 

aktualne problemy związane z funkcjonowaniem dzierżaw 

rolnych omówił Pan Ignacy Urbanowski- Przewodniczący 

Rady Federacji i Pan Leszek Dereziński- Prezes Zarządu 

Federacji. W czasie zebrania zabrał głos Pan Leszek 

Korzeniowski (Zastępca Przewodniczącego Sejmowej 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi), który podsumował 

dyskusję na temat bardzo trudnej sytuacji w chowie i 

hodowli świń, a także mówił o pracach nad zmianą ustawy 

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa. W posiedzeniu brała udział również Pani Anna 

Zając-Plezia- Zastępca Dyrektora Zespołu 

Gospodarowania Zasobem, która odpowiadała na pytania 



członków Rady Federacji.  

Z ramienia opolskiego Związku w posiedzeniu 

uczestniczyli Pan Stanisław Grochoslki - v-ce Prezes 

Zarządu Federacji oraz Pan Mariusz Olejnik - v-ce 

Przewodniczący Rady Federacji.  

 

Do pobrania: Propozycja wniosków i działań 

 

 

http://www.opolskizpr.pl/trzoda%20konf.pdf
http://www.opolskizpr.pl/trzoda%20konf.pdf

